Pravila in propozicije strelske lige LZM

LOVSKA ZVEZA MARIBOR, Komisija za lovsko strelstvo LZ Maribor

PRAVILA IN PROPOZICIJE STRELSKE LIGE LZ MARIBOR

Na tekmovanju v ligi LZ Mariborlahko sodelujejo vsi člani lovskih družin, ki so članice LZ
Maribor. Tekmuje se v kategorijah člani do 55 let, veterani nad 55 let, v ženski kategoriji in v
kategoriji S-veterani (nad 65let), če bo do pričetka lige prijavljenih vsaj 7 tekmovalcev. Izvedejo
se štiri kola lige v kombinaciji risanica (MK) na 35m in glinasti golobi lovski položaj.

Propozicije:
1. Člani do 55let, tekmujejo na vse štiri MK tarče v štirih položajih 4x5 strelov in na 25
izpuščenih glinastih golobov. Ocenjevanje je po strelskem pravilniku LZS.
2. Veterani in (S-Veterani) tekmujejo na veteransko tarčo 3+10 strelov in na 25 izpuščenih
glinastih golobov. Ocenjevanje je po strelskem pravilniku LZS.
3. V ženski konkurenci se tekmuje na vse štiri MK tarče v štirih položajih, 4x5 strelov.
Ocenjevanje je po strelskem pravilniku LZS

Ekipno tekmovanje je seštevek treh rezultatov članov iste lovske družine posameznega kola v
kombinaciji risanica MK 4x5 in 25 golobov. Ekipa se prijavi na začetku posameznega kola.

Ocenjevanje:

Za člane do 55let 4x5 strelov - 200 možnih krogov, 25 golobov x 8 točk= 200
točk.

Veterani - 10 strelov
MK je 100 možnih toč, 25 golobov x 4 točke = 100 točk (100:25=4). V ženski konkurenci se
tekmuje z risanico 4x5 strelov na vse štiri MK
tarče.
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Nagrade:

1-3 mesta se podelijo medalje in pokali, v posamezni in ekipni konkurenci. Od štirih kol lige se
štejejo trije najboljši rezultati. V kombinaciji se šteje kompletni rezultat kola, medtem ko za
risanico oz. golobe štejejo trije izvzeti najboljši rezultati posameznih kol.

Ekipa ali posameznik, ki izostane iz dveh tekmovanj, nima več pogojev za nadaljno tekmovanje
v okviru lige.

Ekipe in posamezniki, ki bodo tekmovali v ligi se prijavijo 3 dni pred pričetkom tekmovanja na
LZ MB. lovskazveza.maribor@siol.net

Komisija za lovsko strelstvo LZ Maribor, 24.1.2014, zapisal Bojan Urbančič
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